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Abstrak 

Kondisi ban suatu kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor penting dalam pencegahan kecelakaan 

lalu lintas. Banyak kecelakan terjadi akibat kondisi ban kendaraan yang sudah tipis atau sudah gundul. Dalam 

tulisan ini ditinjau analisa life time ban kendaraan bermotor dengan menggunakan metode lagrange, diawali 

dengan meninjau lagrangian dari persamaan gerak suatu ban dimana perubahan massa dari ban bergantung 

terhadap perubahan jarak tempuh yang kemudian lifetimenya dapat ditentukan. Dalam hal ini diasumsikan 

perubahan massa ban berkurang secara eksponensial terhadap jarak dan konstanta karakteristik dari ban 

tersebut. Untuk ban dimana kondisi gundul tercapai saat 30% massanya berkurang dengan jarak tempuh 

10.000 km misalnya, diperoleh life-timenya yaitu 1913. 33 jam.  Kecepatan awal dari ban ternyata memberikan 

hasil dimana semakin besar kecepatan awalnya maka ban akan semakin cepat menipis atau gundul. Hal ini 

menunjukan percepatan memberikan peranan penting dalam cepat lambatnya ban kendaraan gundul. 

Kata-kata kunci: ban kendaraan, lagrange, lifetime 

PENDAHULUAN 

Roda kendaraan merupakan elemen penting dalam berkendara. Data tingkat kecelakaan tahun 2010 

Indonesia menunjukan jumlah korban kecelakaan lalu lintas  mencapai 32.000 jiwa. Jumlah ini diperkirakan 

semakin bertambah dengan pertumbuhan jumlah kendaraan terutama sepeda motor di enam provinsi dipulai 

jawa yang mencapai 30% [1]. Kecelakaan lalulintas yang terjadi banyak juga diakibatkan roda ban yang slip 

akibat ban yang sudah tipis atau gundul maupun kondisi jalanan yang licin. Penyebab gundulnya roda ban 

tersebut tentu saja diakibatkan oleh gesekan roda ban dengan lintasannya. Gesekan antara ban dan lintasan 

dikarakterisasi oleh koefisien gesekannya dimana saat jalanan dalam kondisi basah biasanya koefisien 

gesekannya bernilai 20%-30% (saat kecepatan lambat) lebih kecil dibandingkan dengan saat jalanan kondisi 
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 kering [2]. Akibatnya, bila ban dalam keadaan gundul atau tipis ban akan lebih mudah mengalami slip saat 

berkendara dalam keadaan jalanan yang basah. Hal ini dapat terminimalisir bila pengendara mengecek kondisi 

ban sebelum berkendara. 

Dalam tulisan ini ditinjau analisa life time persamaan gerak suatu ban kendaraan bermotor dengan 

menggunakan metode lagrange. Metode lagrange sendiri banyak digunakan dalam menyelsaikan persamaan-

persamaan dinamika dari gerak benda. Seperti persamaan gerak kasus pendulum, double pendulum, gerak dari 

benda akibat pengaruh gaya sentral [3]. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Terinspirasi kasus-kasus diatas 

tulisan ini membahas analisa persamaan gerak dari ban dimana massa dari ban berkurang secara eksponensial 

terhadap jarak dan konstanta karakteristik dari ban tersebut yang kemudian dapat ditentukan life timenya. 

PERSAMAAN GERAK BAN KENDARAAN BERMOTOR 

 

Tinjau fungsi lagrange untuk ban yang bergerak pada bidang datar dengan kecepatan sudut tetap dan energi 

potensial bernilai nol adalah 

 

 ℒ =
1

2
𝑚(𝑥)(�̇�2 + 𝑅2(𝑥) 𝜃2̇) (1) 

Dimana 𝑚(𝑥) adalah massa dari ban yang bergantung terhadap jarak yang ditempuh oleh ban dan 𝑅(𝑥) adalah 

jari-jari dari poros ke pusat massa ban. [4] Dengan memvariasikannya terhadap koordinat 𝑥 pada persamaan 

Euler-Lagrange diperoleh 
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Diperoleh 
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dengan 𝑚′(𝑥) =
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Dalam persamaan (3) diasumsikan bahwa perubahan pusat massa dari ban sangatlah kecil sehingga 𝑅(𝑥) = 𝑅 

maka persamaan (3) dapat dinyatakan kembali dalam bentuk 

 

 �̈� +
1

2

𝑚′(𝑥)

𝑚(𝑥)
 (�̇�2 − 𝑅2 �̇�2) = 0 (4) 

Untuk menyelesaikan 𝑚(𝑥), kita buat model matematika dengan mengasumsikan bahwa pengurangan massa 

ban memenuhi  

 

 𝑚(𝑥) = 𝑚0 𝑒−𝑘𝑥 (5) 

Dengan 𝑘 adalah konstanta yang menunjukan karakteristik material dari ban. Sehingga dapat kita peroleh 

 

 𝑚′(𝑥) = −𝑘𝑚0 𝑒−𝑘𝑥 (6) 

 

Bila persamaan (5) dan (6) disubtitusikan ke persamaan (4) maka kita peroleh 

 

 �̈� −
𝑘

2
(�̇�2 − 𝑅2�̇�2) = 0 (7) 

Persamaan 7 merupakan persamaan diferensial non-linear dimana solusinya dapat ditentukan dengan 

memisalkan 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑝, maka 

 

𝑑

𝑑𝑡
(𝑝) −

𝑘

2
(𝑝2 − 𝑅2�̇�2) = 0 

 
(8) 

Solusi persamaan ini dapat diperoleh dengan mengubahnya dalam bentuk 
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 ∫

𝑑𝑝

𝑝2 − 𝑅2�̇�2
=

1

2
𝑘𝑡 (9) 

Misalkan kembali 𝑝 = 𝑅�̇� sin 𝛼, maka 

 
∫

𝑑𝑝

𝑝2 − 𝑅2�̇�2
= −

1

𝑅�̇�
𝑙𝑛(𝑡𝑎𝑛 𝛼 + 𝑠𝑒𝑐 𝛼) + 𝐶 

         
(10) 

Dengan 𝐶 adalah konstanta integrasi. 

Persamaan (9) kemudian mempunyai solusi 

 

𝑝 + 𝑅 �̇�

√𝑅2�̇�2 − 𝑝2

= 𝐴𝑒−
𝑅�̇�𝑘𝑡

2  
(11) 

Dimana 𝐴 merupakan sebuah konstanta 

Bila dimisalkan 𝐵 = 𝐴𝑒−𝑅�̇�𝑘𝑡 maka persamaan (11) dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat yang akar-

akarnya adalah 

 𝑝 = 𝑅�̇�
−1 ± 𝐵

1 + 𝐵
 (12) 

Persamaan (12) memberikan dua nilai 𝑝 yaitu, 

 𝑝1 = −𝑅�̇� (13) 

 

 𝑝2 = 𝑅�̇�
𝐵 − 1

𝐵 + 1
 (14) 

Solusi persamaan (13) yaitu 

 𝑥1 = −𝑅�̇�𝑡 + 𝐶1𝑅�̇� (15) 

Solusi persamaan ini tidak kita gunakan karena tidak memberikan hubungan fisis antara konstanta karakteristik 

material ban kendaraan dengan perubahan jarak tempuhnya. [5] 

Sedangkan solusi persamaaan 14 yaitu 

 𝑥2 = 𝑅�̇� ∫
𝐴𝑒−𝑅�̇�𝑘𝑡 − 1

𝐴𝑒−𝑅�̇�𝑘𝑡 + 1
𝑑𝑡 (16) 

 

 
𝑥2 = 𝑅�̇�𝑡 −

2𝑅�̇� 𝑙𝑛 (𝐴 + 𝑒
𝑅�̇�𝑘𝑡

2 )

𝑘
+ 𝐶2 

(17) 

dengan 𝐶2 adalah konstanta integrasi. 

Tinjau syarat batas yang berlaku dimana  

 𝑥(𝑡 = 0) = 0  (18) 

Memberikan nilai 𝐶2 yaitu  

 𝐶2 =
2𝑅�̇�

𝑘
𝑙𝑛(𝐴 + 1) (19) 

Diasumsikan bahwa ban bergerak dengan kecepatan awal 𝑣0 maka dari persamaan 14 dipeoleh 
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 (20) 

Maka persamaan 17 dapat dinyatakan dalam bentuk 
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[6] 
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 ANALISA LIFE TIME BAN KENDARAAN BERMOTOR 

Hasil Terhadap Berbagai Kondisi Jumlah Persen Massa Yang Hilang 

Dalam tulisan ini diasumsikan bahwa kondisi gundul tercapai apabila ban mengalami pengurangan massa 

dari massa awalnya. Plot kurva persamaan (21) memberikan hasil (gambar 1) dengan tinjauan tiga kondisi 

berbeda yaitu dimana kondisi 10% massanya hilang, 20% dan 30%. Dengan spesifikasi dari ban mempunyai 

jari-jari pusat massa 0.45 m dan kecepatan awal 25 m/s serta kecepatan sudut 50 rad/s. 

 

 

Gambar 1. Kurva perubahan jarak tempuh terhadap waktu persamaan (21) 

untuk variasi pengurangan massa x1=30%, x2= 20%, dan x3= 10% 

 

Dari gambar 2. Terlihat bahwa semakin besar pengurangan massa semakin pendek jarak yang ditempuh oleh 

ban. Peranan konstanta karakteristik dari ban sangat terlihat dalam hal ini. Konstanta karakteristik yang besar 

akan memudahkan ban semakin gundul sehingga ban yang mempunyai kualitas tahanan terbaik adalah ban 

yang mempunyai konstanta karakteristik terkecil.  
 

Tabel. 1 konstanta karakteristik ban kendaraan bermotor terhadap pengurangan massa ban berdasarkan 

persamaan 5 dengan jarak tempuh gundul 18.000 km 

 Kondisi % massa hilang Konstanta karakteristik 

(k) 

1 30 1.98153E-08 

2 20 1.23969E-08 

3 10 5.85336E-09 

 

Bila kondisi gundul kita definisikan tercapai saat ban mencapai jarak 10.000 km untuk kasus pada gambar 2, 

maka life timenya dapat ditentukan seperti pada tabel berikut 

 
Tabel. 2 Life time ban kendaraan bermotor (jam) terhadap pengurangan massa ban 

 Kondisi % massa hilang Life time (jam) 

1 30 1913.33 

2 20 2493.33 

3 10 3725.556 
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 Hasil Terhadap Berbagai Kondisi Kecepatan Awal 

Faktor lain selain konstanta karateristik dari ban yang menentukan cepat atau lambatnya ban kendaraan 

gundul adalah kecepatan awal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kurva perubahan jarak tempuh terhadap waktu persamaan (21) 

untuk variasi kecepatan awal x1=25 m/s, x2=15 m/s, dan x3= 5 m/s, kecepatan 

sudut 50 rad/s 

 

Semakin  kecepatan awal ban kendaraan mendekati kecepatan sudutnya (ban mendekati gerak konstan), 

jarak tempuh ban hingga gundul cenderung semakin besar. Oleh karena itu kecepatan awal ban mempengaruhi 

life time dari ban. Bila kecepatan awalnya jauh dari kecepatan konstannya atau dalam artian ban sering 

mengalami percepatan dan perlambatan maka semakin cepat ban mengalami gundul.  

KESIMPULAN 

Life time ban kendaraan bermotor sangatlah dipengaruhi oleh banyak faktor selain karakteristik dari 

material ban itu sendiri kecepatan awal atau seberapa sering ban mengalami percepatan atau perlambatan juga 

mempengaruhi kondisi dari ban. Selain itu kondisi jalanan kering dan basah tentu dapat memberikan pengaruh 

terhadap tahanan ban. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait hubungan percepatan dan kondisi 

jalanan terhadap jarak yang mampu ditenpuh oleh ban sampai ban dapat dikatakan gundul. 
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